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Duét Fjernstyring +45 80 23 23 23

Vigtigt!

Du har altid direkte adgang til Duét Styring fra din fastnettelefon og fra dine mobiler. Fra alle andre telefoner i Danmark og i udlandet, og fra dine egne mobiler i
udlandet, får du adgang til Duét Styring ved at bruge Duét Fjernstyring.

Når du benytter Duét Fjernstyring, skal du være opmærksom på følgende:

Sådan gør du:
1. Ring til Duét Fjernstyring +45 80 23 23 23.
2. En talemeddelelse beder dig om at indtaste dit telefonnummer og din
Duét pinkode.
Vil du have adgang til din personlige Duét Styring, skal du:
• Indtaste dit mobilnummer
• Indtaste din personlige Duét pinkode, der hører til din mobil.
		 Afslut med #
Vil du have adgang til fælles Duét Styring, skal du:
• Indtaste fastnetnummeret
• Indtaste Duét pinkoden til fastnettelefonen.
		 Afslut med #
3. Nu er du inde i Duét Styring og kan bevæge dig rundt i menuen på normal vis

1. 	Indtaster du dit mobilnummer og din personlige Duét pinkode, får du adgang
til disse funktioner i Duétstyring:
•
•
•
•

Slå Duétfunktionen til og fra på netop denne mobil
Aflytte den personlige og den fælles DuétSvar
Ændre pinkode
Andre muligheder (dog ikke ændre ringetid før DuétSvar)

2. 	Indtaster du fastnetnummeret og Duét pinkoden til fastnettelefonen, får du
adgang til disse funktioner i Duétstyring:
•
•
•
•
•
•

Slå den overordnede Duétfunktion til og fra
Aflytte den fælles DuétSvar
Viderestille fastnettelefon
Ændre pinkode
Slå den fælles DuétSvar til og fra
Andre muligheder

Bemærk
Du skal have ændret standardkoden 1234 til en personlig Duét pinkode på din
fastnettelefon og på alle mobilerne, inden du kan benytte Duét Fjernstyring.
Standardkoden kan kun ændres fra din fastnettelefon og fra dine mobiler i
Danmark. Husk derfor at ændre standardkoden med det samme – så undgår du
at stå i udlandet uden at kunne bruge Duét Styring.

